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Deze notitie bevat het jaarverslag 2010 van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (hierna SVS).
Het verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 mei 2011.
Bestuur en secretariaatsvoering
Het bestuur van SVS bestond in 2010 uit de heren Siem Zeilemaker (voorzitter), G. Deken
(penningmeester), R. Koper (secretaris) en J. Boer (algemeen bestuurslid). Het secretariaat is
uitgevoerd door MiSa advies en met name door de heer A.D. Hol en M.J. Kardol-Maas. De
uitvoerende activiteiten zijn uitgevoerd door het secretariaat en de voorzitter. Het bestuur heeft in
2010 tweemaal vergaderd, namelijk op 5 februari 2010 en op 15 december 2010. In 2010 is de
secretariaatsoverdracht afgerond, inclusief de overdracht van financiën.
Examinering Voorman Sloopwerken
In 2010 zijn geen wijzigingen aangebracht in de eindtermen en het lesmateriaal Voorman
Sloopwerken. De vragenbank is geëvalueerd. In 2010 hebben 28 kandidaten zich ingeschreven voor
een examen. Er zijn in totaal 31 examens afgenomen, waarvan 4 herkansers. Van de 4 herkansers
betrof het 3 kandidaten uit 2009. Er zijn in totaal 8 kandidaten gezakt.
Opleiding en examinering Uitvoerder Sloopwerken
In het voorjaar 2010 is voor de eerste keer gestart met de opleiding Uitvoerder Sloopwerken. Door
SVS is besloten de opleiding zelf te verzorgen omdat er bij de opleidingsbedrijven te weinig interesse
was, vanwege het verwachte lage aantal kandidaten. Docenten zijn Siem Zeilemaker (voornamelijk
sloopproces en –techniek), Rob Markus (voornamelijk RAW) en Arjan Hol (sloopregelgeving).
Aan de voorjaarseditie hebben 5 kandidaten deelgenomen. Daarvan is er één gezakt voor het
examen. Die kandidaat zal in 2011 (gratis) herkansen en neemt ter voorbereiding daarop deel aan de
tweede editie. In het najaar van 2010 is een tweede ronde gestart met 8 kandidaten, de examens
worden in 2011 afgenomen. Het opleidingsprogramma is op basis van een evaluatie van de eerste
ronde op enkele punten aangepast.
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Promotie
De sloopsector (VERAS leden en SVMS certificaathouders) zijn in 2010 door SVS tweemaal
aangeschreven met informatie over het examen Voorman Sloopwerken en het examen en de
opleiding Uitvoerder Sloopwerken. Daarbij gevoegd zijn informatieflyers Voorman Sloopwerken en
Uitvoerder Sloopwerken. Tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten van VERAS aandacht
gevraagd voor SVS. SVS heeft, samen met VERAS en SVMS, geëxposeerd op de volgende beurzen /
evenementen: Recycling 2010, Milieu2010 en Sloopwerk Vakdagen. Rondom de nieuwe opleiding
Uitvoerder Slopen is een artikel verschenen in de Cobouw. Tot slot is in 2010 de website aangepast
(inclusief omzetting naar een nieuw CMS systeem) en is een lay-out voor diploma’s ontwikkeld.
Sloopopleidingen in het regulier beroepsonderwijs
Eén van de doelstellingen van SVS is dat er voor het sloopwerkveld een opleiding binnen het reguliere
beroepsonderwijs beschikbaar komt. In 2009 is in dat kader het Beroepscompetentieprofiel Sloper
(Fundeon, december 2009) vastgesteld en in 2010 het Beroepscompetentieprofiel Voorman
Sloopwerken. Beide zijn door sociale partners gelegitimeerd.
Ter onderbouwing van het verzoek aan de zogenoemde Paritaire Commissie om een
kwalificatiedossier slopen te ontwikkelen, is door SVS onderzoek gedaan naar de
arbeidsmarktrelevantie, opleidingsbehoefte en opleidingsbereidheid onder sloopbedrijven. De
resultaten daarvan zijn gerapporteerd in het rapport “Informatie ten behoeve van onderbouwing
kwalificatiedossier sloper” (rapport 0SVS-SEC.01722.R). Ook zijn hierin opgenomen de verklaringen
van drie regionale opleidingentra’s die hun intentie uitspreken om een eventuele kwalificatie Sloper uit
te voeren.
Tijdens de Fundeon bestuursvergadering van november 2010 is het sectorplan Infra geaccordeerd.
Daarin is als actie voor 2011 opgenomen het formuleren en ontwikkelen van een kwalificatiedossier
slopen. Ook daarbij zal SVS intensief worden betrokken.
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